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PERSBERICHT
SOLOTENTOONSTELLING VAN JÉRÉMIE GINDRE IN KIOSK
Onder de titel Kamp Kataloog presenteert KIOSK de eerste Belgische solotentoonstelling van
de Zwitserse kunstenaar en schrijver Jérémie Gindre. De tentoonstelling omvat wisselende
settings en werd in een serie van drie episodes uitgedacht: in de zomer van 2015 vond de eerste
daarvan plaats in La Criée centre d’art contemporain in Rennes, het tweede ‘kamp’ werd in
de lente van 2016 in La Kunsthalle in Mulhouse opgetrokken en binnenkort zal het de herfst
ingaan met het derde en laatste deel in KIOSK. Als een panoramisch landschap evolueren
deze tijdelijke ‘kampen’ met de seizoenen mee en ontwikkelen ze gaandeweg talloze nieuwe
verhalen. Naargelang de tentoonstellingsruimte en het seizoen, wordt een andere samenstelling
van sculpturen, tekeningen en teksten bij elkaar gesprokkeld. Zo vernederlandste Gindre
voor deze gelegenheid de overkoepelende titel van het tentoonstellings- en boekproject, Camp
Catalogue, tot Kamp Kataloog.
De tentoonstelling vertrekt vanuit ons contact met de natuur en de manier waarop we
deze willen vormgeven, bevatten en begrenzen. Gindre schotelt ons een poëtische, doch
systematische studie voor naar de vormentaal van kampplaatsen, wat errond te ontdekken valt
zoals omheiningen, rivieren, vogels en bijenkorven, en ook wat er zich in de grond daaronder
afspeelt. Dit resulteerde in een catalogus van landschappelijke types die niet exhaustief of
wetenschappelijk van aard is, maar in eerste instantie de herinnering en de verbeelding van de
lezer tracht te prikkelen.
Naar aanleiding van de tentoonstelling verscheen het kunstenaarsboek Camp Catalogue van
Jérémie Gindre. Het boek omvat de tekeningen en tekstwerken uit de tentoonstellingen en
werd uitgegeven door Lendroit éditions in coproductie met La Criée, Rennes, La Kunsthalle,
Mulhouse en KIOSK, Gent.
Jérémie Gindre publiceerde reeds een twaalftal boeken in de vorm van romans, kortverhalen,
essays, dagboeken, beeldboeken, … Ze verhalen over geschiedenis, geografie, conceptuele
kunst, neurowetenschap, archeologie, en toerisme waarbij al deze kennisvelden speels in
elkaar overlopen. Het werk van Gindre werd onder andere tentoongesteld in Kunsthaus
Baselland, Muttenz, Zwitserland; Kunstmuseum Thun, Zwitserland; Museo de Arte Moderno,
Buenos Aires, Argentinië; Kunsthalle Fri-Art, Fribourg, Zwitserland; La Criée centre d’art
contemporain, Rennes, Frankrijk en La Kunsthalle, Mulhouse, Frankrijk.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Tentoonstelling
24.09.2016 – 20.11.2016
JÉRÉMIE GINDRE

Kamp Kataloog
Di t/m vrij: 14u00 – 18u00
Za t/m zo: 11u00 – 18u00
Ma: gesloten
Opening:
Vrijdag 23 september 2016
Persmoment en professionele preview (op afspraak): 14u00 tot 20u00
Publieke opening: 20u00
KIOSK
Louis Pasteurlaan 2
9000 Gent
www.kioskgallery.be
Perscontact
Liene Aerts
E: liene.aerts@hogent.be
T: +32 9 267 01 91
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